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ค ำน ำ 
 

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยใน
คู่มือเล่มนี้ได้แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละภาระงาน ในเเต่ละกลุ่มบริหารงาน ท้ัง ๕ 
กลุ่มบริหารงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และ
เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
ผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการงาน
ท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้จะ
เกิดขึ้นมิได้ หากไม่ได้รับการแนะน า  จากคณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ส านัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

คณะบริหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้จักเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ี  

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดท าต้องกราบขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  
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ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนทีปรำษฎรพ์ิทยำ 

 
 

 
 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๕๕ หมู่ท่ี ๑ บ้านเภาลาย   
ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๓๓๐  โทรศัพท์  ๐๗๗ -๔๒๕๐๕๓  
โทรสาร  ๐๗๗ – ๔๒๕๔๗๐   เว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
 ๑.๒  ประกำศจัดต้ังเม่ือวันท่ี   ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๒๐   
 ๑.๓  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑.๔  มีเขตพื้นที่บริกำร ๒ ต าบล  ได้แก่ ต าบลแม่น้ า  และต าบลบ่อผุด  

๒.   ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
๒.๑  ผู้บริหำรช่ือ นางเพียงแข ชิตจุ้ย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)      

สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - จนถึงปัจจุบัน 

 ๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหำรท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ๒ คน 
 ๑. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒. นางจ าเรียง  ใจกว้าง  วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ๒.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอ าเภอเกาะสมุยในขณะนั้น
เป็นผู้น าในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านต าบลแม่น้ า ต าบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุพล 
กาญจนพงศ์  ผู้ช่วยศึกษาธิการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี  และมีนายภิญโญ สาธร รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศ  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ าเป็นท่ีเรียนช่ัวคราว  
โรงเรียนได้เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนจ านวน ๒ 
ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด ๘๗ คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย ๔๙  คน และนักเรียนหญิง ๓๘ คน โดยนาย
ปรีชา แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนบ้านแม่น้ าเดิม ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีครูสอนประจ า ทางจังหวัดจึงมีค าส่ัง
ให้  นายสุทธิ  วีระธรรม อาจารย์ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย มาช่วยราชการโดยท าหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ 

วันท่ี  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ประชาชนชาวต าบลแม่น้ าและต าบลบ่อผุดโดยการน าของพระครู
วิภาตทีปกร ได้เริ่มปรับพื้นท่ีท่ีต้ังโรงเรียนปัจจุบัน ปี  พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มพช. ๒ รุ่นท่ี ๒ 

วันท่ี  ๒๐ กันยายน  ๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณ
ตามโครงการ  มพช. 

http://www.tpp.ac.th/
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วันท่ี  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งต้ังนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร  มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่และวันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ได้เล่ือนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  เริ่มพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีส่วนท่ีช ารุดและพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

วันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  นายพิสิษฐ   ศักดา  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนถึง
วันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
     วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ถึงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ท าให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัล 
OBEC QA 
     วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางเพียงแข ชิตจุ้ย ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจ านวน ๑,๘๓๔ คน  มีครูและบุคลากรจ านวน ๙๐ คน 

๒.๔  ค ำขวัญและปรัชญำโรงเรียน 
ปรัชญำโรงเรียนMotto 
“ปญญานราน ปทีปา  โหนติ”   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน 
 
                                           ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
  สีประจ ำโรงเรียน 
         สีน้ าทะเล เปรียบเหมือนแหล่งก าเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
         สีเหลืองทอง  เปรียบเหมือนส่ิงท่ีมีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองค า 

๒.๕ ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 
โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็น ๕ กลุ่มงานคือ ๑ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  ๒ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕ กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมก าหนดนโยบาย ส่งเสริมช่วยเหลือ  
ควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งแต่งต้ังขึ้นภายในเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
ระดับช้ันเป็นท่ีปรึกษาและเป็นแกนน าในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ดังแผนภูมิการจัดองค์กร 
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นางเพียงแข ชิตจุ้ย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สมาคมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นำยสมศักดิ์ นนท์เจริญ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

นายณรงค์ ศิริยงค ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

นางสุลีพร ดีทอง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
นายพิชัย บุญชูประภา 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล 

 กลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 กลุ่มงำนธุรกำร 

 กลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 กลุ่มงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

 กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กลุ่มงำนวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 

กลุ่มงำนด ำเนินงำนระบบช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มงำนด ำเนินกำรส่งเสริมประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 

กลุ่มงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน 
 

 

กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 

กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
กลุ่มงำนบริหำรงำนพัสดุและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน
กำรและพัสดุ 

 กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนบริหำรทะเบียนและสถิติ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
 กำรศึกษำ 
กลุ่มงำนประเมินผลกำรด ำเนิน 
งำนบุคคล 

กลุ่มงำนวำงแผนงำนวิชำกำร 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

กลุ่มงำนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มงำนพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 

กลุ่มงำนวัดผล ประเมินผลกำรเรียนรู้และงำนทะเบียน 

นักเรียน 

กลุ่มงำนแนะแนวกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 

โครงสร้ำงบริหำรงำนของโรงเรียนทปีรำษฎร์พิทยำ 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รำยละเอียดขอบข่ำยหน้ำที่รบัผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

                 นำงเพียงแข ชิตจุ้ย 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 
 

       หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

         ๑. ก ากับ ติดตาม และบริหารงาน ๕ กลุ่มบริหารงาน ได้แก่ 
               ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

               ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
               ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
               ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานท้ังบริหารงาน ๕ กลุ่มบริหารงานให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
          ๒. จัดให้มีการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
          ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อย่างท่ัวถึง 

          ๔. ปฏิบัติราชการตามนโยบาย จุดเน้น และเรื่องท่ีขอร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
              ๕. จัดให้สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า 
          ๕. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

           ๒. สนับสนุนการบริหารกิจการของโรงเรยีน (ท้ัง ๕ กลุ่มบริหารงาน) 
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองทุกระดับช้ัน 

 ๔. รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

 ๕. ให้ค าปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 ๕ ภาระงานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสุชำติ สีใส 

ประธำนสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 
 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           ๒. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาการบริหารกิจการของโรงเรียน (ท้ัง ๕ กลุ่มบริหารงาน) 
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๔. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๕ ภาระงานอื่นๆ ท่ีโรงเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยบรรจง ภูวเศรษฐำวร 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า แก่คณะกรรมการบริหารงานท้ัง ๕ กลุ่มงานบริหาร ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

                ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

                ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
                ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสมศักด์ิ นนท์เจริญ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 



๙ 

 

 

 

 

  

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน า แก่คณะกรรมการบริหารงานท้ัง ๕ กลุ่มงานบริหาร ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

                ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

                ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
                ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารท่ัวไปท้ัง ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

                ๑.๒ กลุ่มงานธุรการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

                ๑.๔ กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

                ๑.๕ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงจันทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

    ๑. เป็นท่ีปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๗ กลุ่มงาน ได้แก่ 
   ๑.๑ กลุ่มงานวางแผนงานวิชาการ 

   ๑.๒ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                       ๑.๓ กลุ่มงานจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
                      ๑.๔ กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

                      ๑.๕ กลุ่มงานวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียนนักเรียน 

                      ๑.๖ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษา 

                      ๑.๗ กลุ่มงานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

  ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยจงรักษ์ บ ำรุงวงศ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

  

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นท่ีปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานวางแผนงานกิจการนักเรียน 

  ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

                     ๑.๓ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

                     ๑.๔ กลุ่มงานด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน 

                     ๑.๕ กลุ่มงานด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                     ๑.๖ กลุ่มงานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน 

 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณรงค์ ศิริยงค์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นท่ีปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารการเงิน 

  ๑.๒ กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญช ี

                     ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
                     ๑.๔ กลุ่มงานประเมินผลการด าเนินงานการและพัสดุ 

 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสุลีพร ดีทอง 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นท่ีปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

  ๑.๒ กลุ่มงานบริหารทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     ๑.๓ กลุ่มงานประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

 ๒. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นำยพิชัย บุญชูประภำ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดขอบข่ำย ภำระงำน ตำมกลุ่มบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

กำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 
 
 
 กิจการนักเรียนเป็นอีกอย่างหนึง่ของภาระงานท่ีส าคัญ สถานศึกษาบทบาทหน้าท่ีจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนท่ีครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาทุกคนให้มีความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ๑. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และ
ค่านิยมท่ีพึง ประสงค์  
 ๔. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้
ระบอบ ประชาธิปไตย  
 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน ส่ือลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน  
     ๖. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
ขอบเขต 
 
 ๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี 
เนื้อหาตามบริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานการวางแผนกิจการนักเรียน   กลุ่ม
งานการบริหารงานกิจการนักเรียกลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงาน
การด าเนินงานระบบการช่วยเหลือผู้เรียน กลุ่มงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกลุ่มงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารกิจการ
นักเรียน 
 ๒. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน 
หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

 



๑๗ 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือ 
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ 
เป็นเอกสารเพื่อก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามท่ี
เขียนไว้จริงเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชน
ปฏิบัติตาม  

๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการ
ท างานท่ีมีจุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานท่ีมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน 
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้
อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียด
วิธีการท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการ
ท างานและรวมทั้งวิธีท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัด
วางบุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการท่ีว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งต้ังเป็นค าส่ังในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายละเอียดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

 

 

 



๑๘ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 
นายณรงค์ ศิริยงศ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
นายวุฒินนัท์ จันทร์นพรัตน์ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
กลุ่มงานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
นายเดชศรี  สุวิรัตน์  หัวหน้างานวางแผนงานกิจการนักเรียน 
นางสาวจันธิรัตน ์หมานจิตร  ผู้รับผิดชอบงานรับฟังเสียงนักเรียนและจัดท าระเบียบสถานศึกษา 
 กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายณรงค์  ศิริยงค์  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

นางสาวจตุพร   เฝือชัย   ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา 

นางสาวนิธิยา ทองยวน  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน 

นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม     
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม     
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 

นายธีรรัตน์ โครตพันธ ์  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

นายชวลิต กรัดภิรมย์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

นางสาวพรพิลาศ วิจิต ผู้รับผิดชอบงานยกย่องเกียรติแก่นักเรียน 

นายวรัญญู  ทองถึง  ผู้รับผิดชอบงานวินัยจราจรและรักษาความปลอดภัย 

กลุ่มงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
นางสาวอังคณา จงรักวิทย์ หัวหน้ำงำนดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

นายวรัญญู  ทองถึง   หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นายวรรณศักดิ์  บุญช ู   หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นายวุฒินนัท์   จันทร์นพรัตน์ หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 



๑๙ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 
นายธิรพงษ์  คงด้วง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นายธิรพงษ์ คงด้วง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
นายธิรพงษ์ คงด้วง ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพพีรรณ จันทร์คง ผู้รับผิดชอบงานสารวัตรนักเรียนผู้รับผิดชอบงานสารวัตรนักเรียน 
กลุ่มงานประเมินผลด าเนินงานกิจการนักเรียน 
นายเอกชัย อะหลีแอ หัวหน้างานเวรประจ าวัน 

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร รองหัวหน้าเวรประจ าวัน 

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  หัวหน้าเวรประจ าวันจันทร์ 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว หัวหน้าเวรประจ าวันอังคาร 

นางสาวชนกพร ทองปาน หัวหน้าเวรประจ าวันพุธ 

นายเจนณรงค์ พันทวี หัวหน้าเวรประจ าวันพฤหัสบดี 

นายศรีสุวรรณ บรมสุข หัวหน้าเวรประจ าวันศุกร ์

นางสาวนฤมล สาริขา ผู้รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน 

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

กำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

1. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

3. เพื่อจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในงานบริหารท่ัวไป โครงการจัดต้ังกองอาคารสถานท่ีและบริการ และ
พัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 

 ๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารท่ัวไป โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตาม
บริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานอาคารสถานท่ี งานภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมงาน
ชุมชนสัมพันธ์ งานแผนงาน/งานพัฒนามาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ งานอนามัย งานโภชนาการงาน
โสตทัศนูปกรณ์ งานสวัสดิการและงานส านักงาน 

 ๒. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 
     ๓. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้
เสนอแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหาก
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

ค ำจ ำกัดควำม 
 

 ๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการ
ท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 
  ๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ใช้ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 



๒๑ 

 

 ๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสาร
เพื่อก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามท่ีเขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

 ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมีจุดเริ่มต้น 
และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับ
งานท่ีมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 ๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและรวมท้ังวิธีท่ี
องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการท่ีว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งต้ังเป็นค าส่ังในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายละเอียดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ัวไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

นายอาวุธ จันทร์เมือง รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

กลุ่มงำนแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 

นายเอกชัย อะหลีแอ หัวหน้ำแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  ผู้รับผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา 

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ ผู้รับผิดชอบงานจัดองค์กร 

นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ผู้รับผิดชอบงานค านวณต้นทุนผลิต 

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและ งบประมาณภายนอก 

กลุ่มงำนธุรกำร  

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ หัวหน้ำงำนธุรกำร 

นางสาวพรประภา นิรัตน ์  ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง   ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 

นางสาวนวียา ปักษิณ   ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 



๒๓ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 

กลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

นายอาวุธ จันทร์เมือง  หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

นายจตุรงค์ ขุนปักษี  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอาคารเรียน 

นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียน ห้องบริการและสาธารณูปโภค 

นายชนกันต์  ชูข า   ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องพิเศษ 

นายภานุวัฒน์  คงเจาะ  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารประกอบและภูมิทัศน์ 

นายณัฐกิตต์  สารสุข   ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ าด่ืมและสาธารณูปโภค 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและพยาบาล 

นายณฐนน ก๊งหวั่น    ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติสถานศึกษา 

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  หัวหน้ำงำนกิจกรรม 5 ส  

นางสาวพรประภา นิรัตน ์  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม 5 ส  

กลุ่มงำนชุมชนภำคีเครือข่ำยและงำนประชำสัมพันธ ์

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง หัวหน้ำงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย

นางสาวนวียา ปักษิณ ผู้รับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชน 

นางสาวพิมพ์พร ทิมข า  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 

นายวีรภัทร อินเนื่อง  ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนจากชุมชน 

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 

กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นางสาวจิราพร  บุญเหลือ หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 



๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

นายภราดร  ไชยเขียว ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายวรัญญ ู ทองถึง ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบเครือข่าย 

นางสาววันวิสาข์    สืบ เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 



๒๕ 

 

กำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 

 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดง
ถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการ 
 ๒. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 ๓. เพื่อจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในงานบริหาริชาการ โครงการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 

ขอบเขต 

 ๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารวิชาการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตาม
บริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน งานแนะแนว และการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

 ๒. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 

 ๓. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหาก
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

 



๒๖ 

 

ค ำจ ำกัดควำม 

 ๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 
 ๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสารเพื่อ
ก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามท่ีเขียนไว้จริงเช่นเดียวกับ
การปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  
 ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดท าขึ้นส าหรับงานท่ีมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและรวมทั้งวิธี
ท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการท่ีว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งต้ังเป็นค าส่ังในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายละเอียดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งงำนฝ่ำย 
นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
กลุ่มงานการวางแผนวิชาการ 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง หัวหน้างานการแผนงานวิชาการ 
นายจตุพล บุนนาค  ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน 
กลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ 
นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ หัวหน้างานการบริหารงานวิชาการ 



๒๗ 

 

นางอารมณ์ เทพเกื้อ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวปัทมา ใจช่ืน ผู้รับผิดชอบงานจัดกลุ่มการเรียน 
นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร ์ ผู้รับผิดชอบงานครูสอนแทน 
นางสาวปัทมา ใจช่ืน ผู้รับผิดชอบงานจัดตารางสอน ตารางเรียนและจัดครูเข้าสอน 
นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร ์ ผู้รับผิดชอบงานนิเทศการสอน 
นายเจนณรงค์ พันทวี ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
นางสาวปาลินี เพชรทอง  ผู้รับผิดชอบงานสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
นางสาวอัญชรีย์  มีแสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางอารมย์  เทพเกื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นางสาวกรธิดา กิมาคม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นายศรีสุวรรณ บรมสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นางสาวปัทมา  ใจช่ืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
นางสาวพัชริณี  สมผล  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
นางสาวพัชริณี  สมผล  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้
นางอารมย์  เทพเกื้อ ผู้รับผิดอบงานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
นางสาวภมร ศรีสุขแก้ว  ผู้รับผิดชอบงานจัดสอนซ่อมเสริม 
นางยุพาพร เกิดขุมทอง   ผู้รับผิดชอบงานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ (ห้องสมุด) 
นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม ผู้รับผิดชอบงานจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ (ห้องสมุด) 
นายศรีสุวรรณ บรมสุข หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
นางสาวกรธิดา กิมาคม หัวหน้ำงำนกำรพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวิชำกำร 
นายสัญชัย พิกุลงาม ผู้รับผิดชอบงานจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
นางสาวกรธิดา กิมาคม ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง หัวหน้ำงำนกำรวัดผล ประเมินผลกำรเรียนและงำนทะเบียนนักเรียน 
นางสาวภมร สุขศรีแก้ว ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการเรียน 
นางอัญวีณ์ หนูอุไร ผู้รับผิดชอบงานระเบียนวัดประเมินผลการเรียน 
นางอัญวีณ์ หนูอุไร หัวหน้ำงำนทะเบียน 
นายจตุพล บุนนาค ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน 
กลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 
นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ หัวหน้ำงำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ 
นางสาวกรกมล กุลทอง ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานแนะแนว 



๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ ผู้รับผิดชอบงานให้บริการแนะแนว 
กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ เลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 



๒๙ 

 

กำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์  
 
 
 งานการเงินและพัสดุ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาและ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ี
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงานและสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ี
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการ 
 ๒. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ัง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 ๓. เพื่อจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์  โครงการจัดต้ังกอง
อาคารสถานท่ีและบริการ และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 ๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี
เนื้อหาตามบริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานการบริหารการเงิน กลุ่มงานการ
บริหารการเงินและบัญชี กลุ่มงานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และกลุ่มงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานการเงินและพัสดุ 

 ๒. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานงบประมาณและสินทรัพย์อย่างครอบคลุมท่ัวถึง 

 ๓. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบั ติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหาก
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 

 

 
 
 



๓๐ 

 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 
 ๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสารเพื่อ
ก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามท่ีเขียนไว้จริงเช่นเดียวกับ
การปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  
 ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดท าขึ้นส าหรับงานท่ีมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและรวมท้ังวิธี
ท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 งานงบประมาณและสินทรัพย์มีหน้าท่ีสนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 

นางสุลีพร ดีทอง   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและพัสดุ 

นางวานีดา ทองปัสโนว์  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกำรเงินและพัสดุ 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงิน 

นางวานีดา ทองปัสโนว์  หัวหน้ำกำรเงิน 



๓๑ 

 

นางสาวนฤมล  บุญรอด ผู้รับผิดชอบงานรับเงิน 

นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ผู้รับผิดชอบงานจ่ายเงิน 

นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ผู้รับผิดชอบงานเก็บรักษาเงิน 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 

นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว หัวหน้ำงำนบริหำรบัญชี 

นางสายฝน  ราษีงาม  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าหลักฐานการบัญชี 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยกประเภท 

นางสายฝน    ราษีงาม  ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยกรายวัน 

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ผู้รับผิดชอบงานควบคุมและตรวจสอบบัญชี 

สิบเอกอนุสา  ส่งสุริน  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 

นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการข้าราชการครู 

นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการข้าราชการครู 

กลุ่มงำนกำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย ์

นางนฤมล ทิพย์พินิจ ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ 

นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้าง  

นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง 

นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ 

ผู้รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
 
ผู้รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 

นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ผู้รับผิดชอบงานบ ารุงรักษาพัสดุ 

นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ผู้รับผิดชอบงานบ ารุงรักษาพัสดุ 

นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง ผู้รับผิดชอบงานจ าหน่ายและตรวจสอบพัสดุ 

นางสาวธัญญารัตน์   จิตราภิรมย์ ผู้รับผิดชอบงานจ าหน่ายและตรวจสอบพัสดุ  



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรเงินและพัสดุ 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ 



๓๓ 

 

กำรปฏบิัตงิำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 
 
 บริหารงานบุคคลเป็นอีกอย่างหนึ่งของภาระงานท่ีส าคัญ สถานศึกษาบทบาทหน้าท่ีจัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการท่ีว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ๑. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ี
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงานและสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ี
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของ
กระบวนการ 
 ๒. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ัง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 ๓. เพื่อจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในงานบริหารงานบุคคล โครงการจัดต้ังกองอาคารสถานท่ีและ
บริการ และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 
 ๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตาม 
บริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานการบริหารงานบุคคล งานการบริหารงานทะเบียน
และสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 
 ๒. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณเนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๓. เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบัติง าน 
ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ถูกต้อง 
 

 
 
 



๓๔ 

 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

 ๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 ๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสารเพื่อ
ก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามท่ีเขียนไว้จริงเช่นเดียวกับ
การปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

 ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดท าขึ้นส าหรับงานท่ีมีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

 ๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารท่ีมีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและรวมทั้งวิธี
ท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  

 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัด
วางบุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการท่ีว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งต้ังเป็นค าส่ังในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรายละเอียดหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 

ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำท่ีรับผิดชอบ 

นายพิชัย บุญชูประภา หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นางสาวชนกพร ทองปาน รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

นายพิชัย บุญชูประภา หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคล 

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ผู้รับผิดชอบงานวางแผนอัตราก าลัง 

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร 

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลและเล่ือนเงินเดือน 

นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้างบุคลากร 

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด   ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 

นางสาวชมพิชาน์   คงสิบ  ผู้รับผิดชอบงานขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นางสาวชนกพร ทองปาน หัวหน้ำงำนทะเบียนและสถิติบุคลำกร 

นางสาวชนกพร ทองปาน ผู้รับผิดชอบงานวินัยบุคลากร 

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบงานจัดท าหลักฐานการ ปฏิบัติงาน 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล 

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



๓๗ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นายสุชาติ  ศรีใส ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  
นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ครู  คศ.๒  
นางจ าเรียง  ใจกว้าง ครู คศ. ๓  
นายณรงค์ ศิริยงศ์ ครู คศ. ๒  
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ครู คศ. ๒  
นายวุฒินนัท์ จันทร์นพรัตน ์ ครู คศ. ๑  
นายเดชศรี สุวิรัตน์ ครู คศ. ๑  
นางสาวนิธิยา ทองยวน  ครู คศ. ๑  
นายธีรรัตน์ โครตพันธ ์  ครู ผู้ช่วย  
นายชวลิต กรัดภิรมย์ ครู คศ. ๑  
นางสาวพรพิลาศ วิจิต ครู ผู้ช่วย  
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ. ๑  
นางสาวอังคณา จงรักษ์วิทย์ ครู คศ. ๑  
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครู คศ. ๑  
นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครู ผู้ช่วย  
นายธิรพงษ์ คงด้วง ครู คศ. ๑  
ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ครู ผู้ช่วย  
นางสาวนฤมล สาริขา ครู อัตราจ้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

นางสุลีพร ดีทอง   ครู คศ.๓ 
นางวานีดา ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓ 
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครู คศ. ๑ 
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ. ๑ 
นางสายฝน ราศีงาม  ครู คศ. ๑ 
นางสาวนฤมล บุญรอด  ครู ผู้ช่วย 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ. ๑ 
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล ครู คศ. ๑ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ ครู คศ. ๑ 

 



๓๘ 

 

นายพิชัย บุญชูประภา ครู คศ. ๒  
นางสาวชนกพร ทองปาน ครู คศ. ๑  
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ครู คศ. ๑  
นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู คศ. ๑  
นางสาวมัสรีน่า สะนิ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครู ผู้ช่วย  
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ ครู ผู้ช่วย  

 
 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓  
นายอาวุธ จันทร์เมือง ครู คศ.๒  
นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครู ผู้ช่วย  
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู คศ.๑  
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครู คศ.๑  
นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาววันวิสาข์ สืบ ครู คศ.๑  

นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   ครู  คศ.๒  
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   ครู  คศ.๒  
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   ครู  คศ.๒  
นายจตุพล บุนนาค    พนักงานโรงเรียน  
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์   ครู  คศ.๑  
นางอารมณ์ เทพเกื้อ   ครู  คศ.๒  
นางสาวพัชริณี สมผล   ครู  คศ.๑  
นางสาวปัทมา ใจช่ืน   ครู  คศ.๑  
นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร ์   ครู  ผู้ช่วย  
นายเจนณรงค์ พันทวี   ครู  คศ.๑  
นางสาวปาลินี เพชรทอง    ครู  คศ.๑  
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์   ครู  คศ.๑  
นางสาวกรธิดา กิมาคม   ครู  คศ.๑  
นางยุพาพร เกิดขุมทอง   ครู  คศ.๑  
นายศรีสุวรรณ บรมสุข   ครู  คศ.๑  
นางสาวปาลินี เพชรทอง   ครู  คศ.๑  
นางอัญวีณ์  หนูอุไร   ครู  คศ.๑  
นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม   ครู  คศ.๑  
นางสาวภมร ศรีสุกใส   ครู  ผู้ช่วย  
นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ   ครู  คศ.๑  
นางสาวกรกมล กุลทอง   ครู  คศ.๑  
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   พนักงานราชการ  
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นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  พนักงานโรงเรียน  
นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย ์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวพรประภา นิรัตน์  ครูผู้ช่วย  
นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑  
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู คศ.๓  
นางสาวพิมพ์พร ทิมข า ครู คศ.๑  
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑  
นายวีรภัทร อินเนื่อง ครู คศ.๑  
นายอาวุธ จันทร์เมือง  ครู คศ.๒  
นายจตุรงค์ ขุนปักษี ครู ผู้ช่วย  
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู คศ.๒  
นายภานุวัฒน์ คงเจาะ  ครู คศ.๑  
นายณัฐกิตต์ิ สารสุข ครู ผู้ช่วย  
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู คศ.๑  
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู ผู้ช่วย  
นายภราดร ไชยเขียว ครู คศ.๑  
นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครู ผู้ช่วย  
นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ.๑  
นายสัญชัย พิกุลงาม   ครู คศ.๑  
นายวรัญญู ทองถึง ครู ผู้ช่วย  
นายเอกชัย อะหลีแอ  ครู คศ. ๑  
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครู ผู้ช่วย  
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ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ท่ี ๒๐๘  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำท่ีงำนสนับสนุน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
*************************************************************************************** 

 เพื่อให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา บรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี อาศัย อ านาจพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา  85 (4)  และมาตรา 86 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 
วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ มีหน้าท่ี ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม 
และพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนทีราษฎร์พิทยาให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การศึกษา ตามประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทีป
ราษฎร์พิทยา            ปีการศึกษา 2563 และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทาง
ราชการ ประกอบด้วย 
           1.1 นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
           1.2 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
           1.3 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ในด้านงานวิชาการ งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  งานวัดผล 
ประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และ งานแนะแนวการศึกษา ประกอบด้วย 
    2.1 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
    2.2 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ต าแหน่ง  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
        วิชำกำร 
   2.3 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนแผนงำนวิชำกำร 
       2.4 นายจตุพล   บุนนาค  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานธุรการฝ่าย
         วิชาการ 
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         2.5 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน 
           2.6 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนวิชำกำร 
           2.7 นางอารมย์   เทพเกื้อ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร
         สถานศึกษา 

           2.8 นางสาวปัทมา ใจช่ืน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดกลุ่มการเรียน
       2.9 นางกวนินาฎ อินทจันทร์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานครูสอนแทน 
         2.10 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดตารางสอน 
         ตารางเรียน และ จัดครูเข้าสอน 
        2.11 นางกวนินาฎ  อินทจันทร์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานนิเทศการสอน 
        2.12 นายเจนณรงค์  พันทวี  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทดสอบ
         ระดับชาติ 
         2.13 นางสาวปาลินี       เพชรทอง         ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสร้างชุมชนแห่ง
      การเรียนรู้ทาวิชาการ 
        2.14 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
         ภาษาไทย 
       2.15 นางอารมย์  เทพเกื้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
         คณิตศาสตร์ 
         2.16 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           2.17 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สังคมศึกษา ศาสนา และ 
         วัฒนธรรม 
           2.18 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สุขศึกษาและพลศึกษา 
           2.19 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           2.20 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         การงานอาชีพ 
           2.21 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
         ภาษาต่างประเทศ 
           2.22 นางสาวพัชริณี  สมผล  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้     
           2.23 นางสาวพัชริณี  สมผล  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าและใช้
         แผนการ จัดการเรียนรู้ 
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          2.24 นางอารมย์           เทพเกื้อ   ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดกระบวนการ
        เรียนรู ้
          2.25 นางสาวภมร         สุขศรีแก้ว ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดสอนซ่อมเสริม 
          2.26 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดส่งเสริมการ
         เรียนรู้(ห้องสมุด) 
     2.27 นางอารีรัตน ์ คล้ายอุดม ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดส่งเสริมการ
         เรียนรู้(ห้องสมุด) 
          2.28 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
          2.29 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนพัฒนำและส่งเสริม
         ทำงด้ำนวิชำกำร 
          2.30 นายสัญชัย  พิกุลงาม   ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดบรรยากาศ 
         ทางวิชาการ 
      2.31 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
         การเรียนรู ้
      2.32 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนวัดและประเมินผล 
         กำรเรียน 
      2.33 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล 
         การเรียน 
      2.34 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานระเบียนวัด
         ประเมินผลการเรียน 
      2.35 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนทะเบียน 
      2.36 นายจตุพล   บุนนาค  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน 
      2.37 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนแนะแนวกำรศึกษำ 
      2.38 นางสาวกรกมล  กุลทอง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริหารงาน 
         แนะแนว 
      2.39 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการแนะแนว 
  2.40 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ต าแหน่ง  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำน
วิชำกำร 
 
 3. คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงาน
กิจการนักเรียนในด้านงานกิจการนักเรียน งานวางแผนงานกิจการนักเรียน งานบริหารงานกิจการนักเรียน 
งานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
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     3.1 นายณรงค์  ศิริยงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
        นักเรียน 
    3.2 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน ์ ต าแหน่ง  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
        กิจกำรนักเรียน 
         3.3 นายเดชศรี   สุวิรัตน์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนงานกิจการ
         นักเรียน 
           3.4 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับฟังเสียง
         นักเรียนจัดท าระเบียบสถานศึกษา 
           3.5 นายณรงค์   ศิริยงค์  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรงำนกิจกำร
         นักเรียน 
           3.6 นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายภายนอก
         สถานศึกษา 
           3.7 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน 
           3.8 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติด
         และอบายมุขในสถานศึกษา 
           3.9 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนส่งเสริมพัฒนำให้
         นักเรียนมีวินัย  
         คุณธรรมจริยธรรม     
           3.10 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความ
         ประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน 
           3.11 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาด้าน
         คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
           3.12 นายชวลิต   กรัดภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมใช้เวลา
         ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
           3.13 นางสาวพรพิลาส วิจิต  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานยกย่องเกียรติแก่
         นักเรียน 
           3.14 นายวรัญญู  ทองถึง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวินัยจราจร
         และรักษาความปลอดภัย 
           3.15 นางสาวอังคณา จงรักวิทย์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
           3.16 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
         ท่ี 1 
           3.17 นายวรัญญู  ทองถึง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
         ท่ี 2 
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           3.18 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
         ท่ี 3 
           3.19 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
          ท่ี 4 
           3.20 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
          ท่ี 5 
           3.21 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
         ท่ี 6 
           3.22 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
           3.23 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
           3.24 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสารวัตรนักเรียน 
           3.25 นายเอกชัย  อะหลีแอ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนเวรประจ ำวัน 
           3.26 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   ต าแหน่ง  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำร
         นักเรียน 
  3.27 นางสาวนฤมล สาริขา  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานธุรการและสารบรรณ

         กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 4. คณะกรรมกำรบริหำรงำนทั่วไป มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ใน
ด้านงานแผนงานและประกันคุณภาพ งานธุรการ งานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานชุมชน
และภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วย 

      4.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

     4.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ต าแหน่ง  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

    4.3 นายเอกชัย   อะหลีแอ ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มแผนงำนและประกัน
        คุณภำพสถำนศึกษำ 
    4.4 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน 
        สถานศึกษา 

          4.5 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดองค์กร 
          4.6 นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
        ภายในสถานศึกษา 
          4.7 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานค านวณต้นทุน
        ผลิต 
          4.8 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน
        และงบประมาณภายนอก 
         4.9 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนธุรกำร 
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         4.10 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

         4.11 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 
         4.12 นางสาวนวียา  ปักษิณ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลการ
        ด าเนินงานธุรการ 
        4.13 นายอาวุธ   จันทร์เมือง ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่
        และสภำพแวดล้อม 
        4.14 นายจตุรงค์   ขุนปักษี  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคาร
        สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
        อาคารเรียน 
        4.15 นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียน 
        ห้องบริการและสาธารณูปโภค 
        4.16 นายชนกันต์   ชูข า  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องพิเศษ 
        4.17 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคาร
        ประกอบและภูมิทัศน์  
        4.18 นายณัฐกิตต์   สารสุข  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ าด่ืม
        และสาธารณูปโภค 
     4.19 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ
         อนามัย 
        4.20 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและ
         พยาบาล 
        4.21 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่
        เกียรติประวัติสถานศึกษา 

        4.22 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนกิจกรรม 5 ส  
        4.23 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม 5 ส  
        4.24 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนชุมชนและภำคี
        เครือข่ำย 
        4.25 นางสาวนวียา  ปักษิณ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชน 
        4.26 นางสาวพิมพ์พร  ทิมข า  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 
        4.27 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
        4.28 นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนจาก
        ชุมชน 
        4.29 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 
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       4.30 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        และกำร สื่อสำร 
      4.31 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาส่ือ 
        นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
        เรียนรู ้
       4.32 นายภราดร   ไชยเขียว ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยี
         สารสนเทศ 

       4.33 นายวรัญญ ู  ทองถึง  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้
        นวัตกรรมเทคโนโลยี 
      4.34 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
        เครือข่าย 
     4.35 นายอิศรเกษม  สีหะวงศ์  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
        เครือข่ายและโสตทัศนศึกษา 
      4.35 นางสาววันวิสาข์  สืบ  ต าแหน่ง  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
       
 5. คณะกรรมกำรบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์ มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ในด้าน งานบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี และ งานบริหารงาน
พัสดุและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
 5.1 นางสุลีพร  ดีทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณ       และสินทรัพย ์
 5.2 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ต าแหน่ง  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
        งบประมำณและสินทรัพย์ 
       5.3 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำกำรเงิน 
      5.4 นางสาวนฤมล  บุญรอด  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับเงิน 
      5.5 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจ่ายเงิน 
     5.6 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานเก็บรักษาเงิน 
      5.7 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรบัญชี 
      5.8 นางสายฝน   ราษีงาม  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าหลักฐาน
        การบัญชี 
    5.9 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยก 
          ประเภท 
       5.10 นางสายฝน  ราษีงาม  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยก 
          รายวัน 
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      5.11 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมและ
        ตรวจสอบบัญชี 
      5.12 สิบเอกอนุสา  ส่งสุริน  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผล 
        การใช้จ่ายเงิน 
      5.13 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ 
        ข้าราชการครู 
        5.14 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ 
        ข้าราชการครู 
     5.15 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรพัสดุและ
        สินทรัพย ์
      5.16 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ 
      5.17 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้าง  
      5.18 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีวัสดุ
 และทะเบียน ครุภัณฑ์ 
      5.19 นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีวัสดุ
        และทะเบียนครุภัณฑ์ 
      5.20 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบ ารุงรักษาพัสดุ 

       5.21 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบ ารุงรักษาพัสดุ 
          5.22 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจ าหน่ายและ
        ตรวจสอบพัสดุ  
            5.23นางสาวธัญญารัตน์   จิตราภิรมย์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจ าหน่ายและ
        ตรวจสอบพัสดุ  
          5.24 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
          5.25 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  ต าแหน่ง  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำน
         งบประมำณและสินทรัพย์ 
 
 6. คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล มีหน้าท่ี ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล ในด้าน 
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ งาน
ประเมินผลการด าเนินงานบุคคล ประกอบด้วย 

     6.1 นายพิชัย   บุญชูประภา ต าแหน่ง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      6.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน ต าแหน่ง  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำน
        บุคคล 
      6.3 นายพิชัย   บุญชูประภา ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนบริหำรบุคคล 
      6.4 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวางแผน 
        อัตราก าลัง 



๔๘ 

 

      6.5 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร 
      6.6 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลและ
        เล่ือนเงินเดือน 
      6.7 นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้างบุคลากร 
      6.8 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานต าแหน่ง
        และวิทยฐานะ 
      6.9 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานขวัญก าลังใจและ 
        ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
      6.10 นางสาวชนกพร  ทองปาน ต าแหน่ง  หัวหน้ำงำนทะเบียนและสถิติ
        บุคลำกร 
      6.11 นางสาวชนกพร ทองปาน ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวินัยบุคลากร 
       6.12 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ต าแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดท าหลักฐานการ
         ปฏิบัติงาน 
      6.13 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง ต าแหน่ง  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางาน ตรวจสอบประเมินผลงานอยู่เสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของโรงเรียน
และเป็นผลดีต่อทางราชการสืบไป 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        
 
       ส่ัง ณ วันท่ี 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
          
 
         
        (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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